
 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Tytuł projektu: ”Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta 

Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę -ETAP II”. 

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

 

WNIOSKODAWCA 

Imię i nazwisko    

 

Telefon    

 

E-mail (opcjonalnie)    

 

ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŻELI INNY NIŻ LOKALIZACJA) 

Miejscowość    

 

Ulica i numer    

 

DANE WŁAŚCICIELA/WŁAŚCICIELI BUDYNKU 

 

Imię i nazwisko    

 

Miejscowość    

 

Ulica i numer    

 

 

Imię i nazwisko    

 

Miejscowość    

 

Ulica i numer    

 

DANE OSOBY PODPISUJĄCEJ UMOWĘ  

Imię i nazwisko    

 

Adres zamieszkania    

 

PESEL    

DANE NIERUCHOMOŚCI 

 

Miejscowość    



 

 

 

Ulica i numer    

 

Numer działki    

 

Numer księgi 

wieczystej 
  

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI  

 

• Planowane daty realizacji  inwestycji  (nie później niż do 31.08.2023r) 

Rozpoczęcie ………………………………..zakończenie : …………………………………………………………...                               

• Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? ………………………………………  

• W przypadku ubiegania się o dotacje na prace termomodernizacyjne: 

Czy spełniam warunek ubóstwa energetycznego * ?............................................. 

Miesięczny dochód na osobę:………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczenia: 

− Oświadczam, że zgadzam się z warunkami regulaminu przystąpienia do projektu 

oraz wyrażam chęć podpisania umowy w ramach projektu. 

− Oświadczam, że budynek objęty projektem jest budynkiem w którym rozpoczęto 

użytkownie. 

− Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz 

oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 

− Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie jest jednoznaczne z przyjęciem 

mnie do Projektu i nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych wobec Miasta 

Limanowa. 

− Wyrażam zgodę na wykonanie audytu energetycznego w ramach programu  

− Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w 

niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. 

 

  

Miejscowość, data  Podpis wnioskodawcy 

 

 

*Ubóstwo energetyczne -rozumiane jako trudna sytuacja materialna tj. 

wówczas gdy: 

• dla gospodarstwa jednoosobowego -dochód na osobę nie przekracza 200% 

najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 

1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych tj. w roku 

2022 :2676,88 zł  

• dla gospodarstwa wieloosobowego  -dochód na osobę nie przekracza 125% 

najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 

1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych tj.w roku 

2022 :1673,05 zł



 

 

 


